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 مقدمة ال

طرحاااي فااااي النااادوة التعريفيااااة االولاااا   تاااام   ماااال ماااا ل مااااة البحثياااة اعاااداد الورقااااجاااافت ف اااارة 

 راجااااع مسااااتوى البحااااث العلماااايلبيااااان اساااابا  ت 25/9/2018 بتاااااري الخاصااااة بالبحااااث العلمااااي 

عااااداد ونوعيااااة البحااااوث والدراسااااات وعااااد  مساااااهمت ا أ المتمثلااااة فاااايوفااااي وزارة التخطاااايط 

االقتصاااااد العراقااااي ودعاااام االعااااداد المجتمااااع وبشاااا ل فعااااال لحاااال المشاااااهل التااااي يعاااااني من ااااا 

 . للخطط التنموية السنوية والخمسية

 ة الموضااااوع وماااال اجاااال الوقااااوم علاااا  الواقااااع والمشاااااهل التااااي تعتاااار  البحااااث العلماااايهمياااا  ألو

ضااااااعث التوبيااااااد للبحااااااوث والدراسااااااات المنجااااازة سااااااواف لاااااادى الم تبااااااة او الاااااادوائر  رغااااام 

تعطاااي صاااورة  المختصاااة مااال حياااث العااادد والتقيااايم او اساااماف البااااحثيل وسااانة االعاااداد والتاااي ال

واضاااااحة و ااااااملة عااااال البحاااااوث المنجااااازة وغيااااار المنجااااازة فقاااااد تااااام الرجاااااوع الااااا  الوباااااائد 

االعتمااااااد  ومن اااااا( 2018-2003فتااااارة مااااال  الموجاااااودة  فاااااي مقااااار  الاااااوزارة وتشااااا ي ت ا  لل

عاااادة فااااي ج ااااازئ ومرهااااز ودوائاااار دلياااال التوصاااايات للبحااااوث والدراسااااات الم  واالسااااتفادة ماااال 

عاااااد مااااال قبااااال فرياااااد عمااااال مااااال تشااااا ي ت الم   (2015-2003  فتااااارة مااااالوزارة التخطااااايط لل

المااااوارد ضااااافة الاااا  البيانااااات التااااي تاااام الحصااااول علي ااااا ماااال قباااال اقسااااا  ادارة إل، با الااااوزارة

والبيانااااات الموجااااودة ضاااامل سااااج ت وادلااااة م تبااااة مقاااار وزارة  البشاااارية فااااي تشاااا ي ت الااااوزارة

وتااام تحاااديث البياناااات الخاصاااة بالعنااااويل البحثياااة واجماااالي عااادد العاااامليل فاااي مقااار ،  التخطااايط

السااااايد الوهيااااال الفناااااي للاااااوزارة ابنااااااف  بناااااافا  علااااا  توجياااااي 2021الاااااوزارة وتشااااا ي ت ا لعاااااا  

،ول ااال رغااام يلاااز  بشااا ن ا  لدراسااات ا واتخاااا  ماااا  عااار  الورقاااة ضااامل نااادوة االربعااااف البحثاااي

متاااوفر مااال بياناااات تااام الحصاااول علي اااا قاااد اعطااا  صاااورة وف ااارة تتطاااابد ماااع   لاااأ فااا ن ماااا

اولاااا  حيااااث تن ،م حظاتنااااا وم مسااااتنا للواقااااع الفعلااااي لمسااااتوى البحااااث العلمااااي فااااي الااااوزارة

محاااااور االول يمثاااال الجانااااد ال مااااي ماااال عاااادد البحااااوث والدراسااااات والمحااااور  اربااااعالورقااااة 

، التااااي تاااام اعاااادادها للبحااااوث الثاااااني يمثاااال الجانااااد النااااوعي الاااامئ ييطااااي المن جيااااة والمواضاااايع 

، اماااا فاااي وزارة التخطااايط  ضاااافة الااا  المحاااور الثالاااث الااامئ يااات لم عااال بيئاااة العمااال البحثااايإلبا

 الرابع فتضمل االستنتاجات والتوصيات .المحور 

عاااد  وجاااود مطاااة  مااال مااا ل الورقاااة البحثياااة هااايالنتاااائل التاااي تااام التوصااال الي اااا  مااال ابااارزو

 تم اعاااادادها بشاااا ل الاسااااات وانااااي يااااعااااداد ومتابعااااة البحااااوث والدرإلومن جيااااة ونظااااا  مح اااام 

 حل ا .المشاهل التي تسع  الخطط التنموية ال  طرق ال  يضمل بالضرورة الت

 مااا لالصااادد الباااد مااال تساااليط الضاااوف علااا  هااامح الجواناااد الخاصاااة بالبحاااث العلماااي مااال  اوب ااام

لد العمليااااة التخطيطيااااة والتااااي هااااي الم مااااة الرئيسااااية فااااي صاااا   ضاااامل دعمااااي وتطااااويرح هونااااي

 الوزارة ف  يوجد مطة رصينة بدون بحوث واحصافات .
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 اهمية البحث العلمي   -1

والبحاااوث دورا  هبيااارا  فاااي بنااااف االساااتراتيجيات والخطاااط التاااي تااارتبط بتطاااوير تلعاااد الدراساااات 

االقتصااااد الاااوطني وتنمياااة المجتماااع وتطاااورح وتعزياااز الج اااود التاااي تبااامل ا الدولاااة مااال اجااال ادرا  

ناع القاارار علاا  التعاماال مااع القضااايا التنميااة الشاااملة والمسااتدامة فضاا   عاال دورهااا فااي مساااعدة صاا  

دور البحااوث والدراسااات فااي التصاادئ للقضااايا  الااراهل الاامئ يحتااات الاا  تعزياازالم مااة فااي الوقاا  

تخااارت بتوصااايات وراى وسياساااات مااال المفتااار  ان والتطاااورات فاااي مختلاااث المجااااالت والتاااي 

ياااتم تخااام القااارار فاااي حاجاااة ل اااا وماصاااة ا ا مااااتم تو يف اااا التخاااا  قااارارات م   تجعااالوباادائل بحياااث 

اجااارافات تنفيمياااة وماصاااة ا ا تااام تنسااايد الج اااود عات او تشاااري علااا  ار  الواقاااع الااا  ترجمت اااا 

 ع البحث العلمي في مدمة التنمية .وتوجي  ا نحو هدم واحد هو وض

الرفاهيااة فااي المجتمااع، و لااأ ماال  زات االساسااية لتحقياادالمرت ااماال أهاام  البحااث العلمااييعتباار و

ل امتراعااات وأج اازة ت نولوجيااة تساا ل حياااة اإلنسااان، همااا أناااي ماا ل تطبيااد نتائجااي علاا   اا 

 ا  هااوة ل ااا، ، ويقااد  الحلااول المناساابالمجتمااعيساا م فااي دراسااة الظااواهر والمشاا  ت التااي تواجااي 

أسااالو  للتقصاااي الااادقيد والمااانظم الااامئ يساااع  ،لااا  اهتشاااام الحقاااائد، والوصاااول ،لااا  حااال 

وامتبارها علميااا  للتحقااد ماال صااحت ا أو تعااديل ا أ ماال ماا ل جمااع البيانااات واألدلااةالمشاا  ت، و لاا

 ،  أو ،ضااافة معلومااات جدياادة ل ااا، باام الوصااول ،لاا  النتااائل عاال طريااد وضااع النظريااات والقااوانيل

انااي اهاام الم ااارات التااي تبحااث في ااا عاال حاال مشاا لة مااا، او تاادعم او تنفااي فرضااية الاا  باالضااافة 

لنظرياااة والعملياااة للفااارد علمياااة بالااادليل الموباااوق ، وهاااو ايضاااا  احااادى اهااام وساااائل التنمياااة ا

 .والمجتمع

درجااة لقااد اصاابب البحااث العلمااي ماال المعااايير الم مااة والرئيسااة لقيااار تطااور البلاادان ومعرفااة 

تقااادم ا ورفاهيت اااا ولااام تعاااد المقااااييش التقليدياااة همف ااارات الااادمل هافياااة فاااي عصااار العولماااة، 

فااالفجوة تاازداد بيننااا وباايل العااالم بااالرغم ماال انخفااا  مسااتويات الفقاار وارتفاااع معاادل توقااع الحياااة 

 والحد مل الوفيات بيل االطفال.

خلاال الاامئ  ااأ مظ اار ماال مظاااهر الان تاادني مسااتويات البحااث العلمااي واالبااداع والتطااوير هااو ال 

وماااال اساااابابي انعاااادا  التخصيصااااات الماليااااة وعااااد  االسااااتقرار  اعااااداد الخطااااطتعاااااني منااااي 

بااا ن نعتقاااد والبيروقراطياااة االدارياااة ، ومااال دون تحسااايل البيئاااة العلمياااة والت نولوجياااة ب امل اااا ال 

 .ل حل ا    سيم  اغلد المنظمات همح المش لة التي تواجي 

 

 

 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 لمحور االول : واقع البحث العلمي في وزارة التخطيط ا -2

 

 عدد الباحثيل والعامليل في تش ي ت وزارة التخطيط  :  -أ

تاادني بشاا ل جلااي ان هنااا  ول اال ي حاا  اهاام الرهااائز لعماال وزارة التخطاايط د البحااث العلمااي ماال يعاا

فااي مسااتوى البحااث العلمااي فااي الااوزارة علاا  الاارغم ماال وجااود م هااات بحثيااة جياادة فااي مجاااالت 

والساااابا  عدياااادة من ااااا محدوديااااة مختلفااااة اال ان ال ثياااار ماااان م انصاااارم عاااال البحااااث العلمااااي 

 المالياااة والبااارامل االل ترونياااة الداعماااة والمصاااادر الم تبياااة اضاااافة الااا  ضاااعثالتخصيصاااات 

ضاااعث  الع قاااات العلمياااة بالجامعاااات والمعاهاااد والمفسساااات العلمياااة وقلاااة لخاااارت وبااالتصاااال  

، ا  بلااع عاادد الباااحثيل ماال العناااويل  لميااة والمساااهمة فااي مشاااريع مشااترهةحضااور الماافتمرات الع

( باحااث فااي عااا  259  انخفااا الاا و 2018فااي عااا  ( باحااث 271البحثيااة فااي تشاا ي ت الااوزارة  

( 4( مبااراف  7همااا ان عاادد الخبااراف فااي الااوزارة   د ،احااالت م علاا  التقاعااوهااما ناااتل عاال  2021

ان ي ااون لاادي م بحااوث تخصصااية او  فهااد( فااي تشاا ي ت ا وماال الم3ماان م داماال مقاار الااوزارة و 

ان  يترأسااون فاارق بحثيااة لنقاال مباارت م فااي مجااال البحااوث والدراسااات وبناااف قاادرات الباااحثيل  او

 .وث ي ونوا ضمل  لجان تقييم البح

ويترهااز اغلااد الباااحثيل فااي الاادوائر البحثيااة ومن ااا مقاار وزارة التخطاايط ومااديريات التخطاايط فااي  

المحافظاااات باالضاااافة الااا  المرهاااز الاااوطني للتطاااوير االدارئ وتقنياااة المعلوماااات هاااون ان صااالد 

عمل ااا هااو البحااث العلمااي والمساافولة عاال اعااداد الخطااط التنمويااة سااواف هاناا  التنميااة االقتصااادية 

، ول ااال ( 2و  ( 1او البشااارية او الم انياااة او االدارياااة وهماااا موضاااب فاااي الجااادول والشااا ل  رقااام  

 مقارنااة باجمااالي عاادد العااامليل 2018فااي عااا  ماال العناااويل البحثيااة حثيل رغاام  لااأ يبقاا  عاادد البااا

ا ا ماااا أمااامنا   بة متدنياااةوهاااي نسااا2021فاااي عاااا  %( 7 و   %(7.6اليشااا ل ساااوى  فاااي الاااوزارة

بنظااار االعتباااار طبيعاااة االعماااال المناطاااة الااا  تشااا ي ت الاااوزارة والمحاااور االساساااي لعمل اااا هاااو 

 .البحث العلمي 

ب عاااداد المواصااافات  للتقيااايش والسااايطرة النوعياااة معناااي الج ااااز المرهااازئ اناال اااارة الااا  وناااود 

والفحاال للساالع فااي حاايل ان الج اااز المرهاازئ ل حصاااف معنااي باعااداد البيانااات  عاااييراتواجااراف الم  

ان هنااا  عناااويل فنيااة  مااع م حظااةالساسااية فااي اعااداد البحااوث ، والمسااوحات التااي هااي المااادة ا

 غير بحثية تقو  بالبحث العلمي مثل  ال ندسية ، ال يمياوية ، الفيزياوية ،.......ال ( .
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 ( 1جدول رقم   

 2018لعا  رات تش ي ت الوزا فيوالعامليل عدد الباحثيل 

 

 

 

 ( 2جدول رقم   

 2021رات لعا  تش ي ت الوزا فيوالعامليل عدد الباحثيل 

 

 

 

 

 

 باحثيل عدد ال اسم التش يل  ت

االهمية  

النسبية  

للباحثيل 

حسد  

 التش ي ت 

)%  

 عدد العامليل 

  االهمية النسبية

 للباحثيل /العامليل 

)%  

 13 1232 62 165 مقر وزارة التخطيط ومديريات التخطيط في المحافظات  1

 4 1387 19 51 الج از المرهزئ ل حصاف  2

        0.8           697 1 6 الج از المرهزئ للتقييش والسيطرة النوعية  3

 22 223 18 49 وتقنية المعلومات المرهز الوطني للتطوير االدارئ  4

 7.6 3539 100 271 المجموع  

 باحثيل عدد ال اسم التش يل  ت

االهمية  

النسبية  

للباحثيل 

حسد  

 التش ي ت 

)%  

 عدد العامليل 

  االهمية النسبية

 للباحثيل /العامليل 

)%  

 11 1465 62 160 مقر وزارة التخطيط ومديريات التخطيط في المحافظات  1

 4 1365 22 56 الج از المرهزئ ل حصاف  2

 0.9 634 2 6 الج از المرهزئ للتقييش والسيطرة النوعية  3

 16.5 224 14 37 المرهز الوطني للتطوير االدارئ وتقنية المعلومات  4

 7 3688 100 259 المجموع  
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 ( 1  ل رقم   

 رات تش ي ت الوزا فيوالعامليل عدد الباحثيل 

 

 

 

 

 

 

 ال ي ل الو يفي للباحثيل :  - 

ان هناااا  تفااااوت هبيااار علااا  مساااتوى اعاااداد البااااحثيل  (4و  (3رقااام   والشااا ل  ن حااا  مااال الجااادول

الاا  ان هنااا  تفاااوت علاا  مسااتوى العناااويل البحثيااة باايل  ل اال تشاا يل باالضااافة للعناااويل الو يفيااة

%( 40تشاا ي ت الااوزارة ، فنجااد ان اعلاا  نساابة للباااحثيل هاناا  فااي عنااوان باحااث اقااد  وبمقاادار  

 2021اعلاا  نساابة للباااحثيل فااي بينمااا بلياا   2018عااا  فااي %( 17وماال باام عنااوان باحااث بمقاادار  

 .%( 28 بنسبة بم عنوان باحث اقد  %( ومل 29 مقدارها عنوان معاون رئيش ابحاث ل
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الااا  وجاااود ملااال فاااي ال ي ااال الاااو يفي للبااااحثيل الااامئ يعبااار عااال مساااتوى هفاااافت م  وهاااما مايشاااير

البحثياااة ويااافبر علااا  مساااتوى اال ااارام والتااادريد وقياااادة فااارق العمااال ا  مااال المفتااار  ان ي اااون 

ال ي ااال هرماااي والقاعااادة هبيااارة وتقااال تااادريجيا  ، وهاااما مايشاااير فاااي المساااتقبل الااا  تراجاااع اعاااداد 

والناااتل عاال عااد  وجااود تخطاايط دقيااد وادارة جياادة  ي اال البحثااي الباااحثيل وحاادوث فجااوة فااي ال

 .للم هات البحثية

 

 ( 3جدول رقم   

 عدد الباحثيل في تش ي ت الوزارة حسد العنوان الو يفي 

 اسم التشكيل  ت
رئيس  
ابحاث  

 اقدم 
% 

رئيس  
 ابحاث 

% 
م.رئيس  

 ابحاث 
% 

باحث  
 اقدم 

 % المجموع % م.باحث  % باحث  %

1 
مقر وزارة التخطيط  

ومديريات التخطيط في  
 المحافظات 

14 8 15 9 22 13 70 43 24 15 20 12 165 100 

 100 51 16 8 19 10 39 20 6 3 12 6 8 4 الجهاز المركزي لالحصاء  2

3 
الجهاز المركزي للتقييس  

 والسيطرة النوعية 
1 17 - - - - 2 33 2 33 1 17 6 100 

4 
المركز الوطني للتطوير  
 االداري وتقنية المعلومات 

9 18 4 8 7 15 16 33 8 18 4 8 49 100 

 100 271 12 33 17 45 40 108 12 32 9 25 10 28 المجموع   

 

 المصدر : اقسا  ادارة الموارد البشرية في تش ي ت الوزارة 

 

 

 ( 4جدول رقم   

 عدد الباحثيل في تش ي ت الوزارة حسد العنوان الو يفي 

 اسم التشكيل  ت
رئيس  
ابحاث  

 اقدم 
% 

رئيس  
 ابحاث 

% 
م.رئيس  

 ابحاث 
% 

باحث  
 اقدم 

 % المجموع % * م.باحث % ** باحث %

1 
مقر وزارة التخطيط  

ومديريات التخطيط في  
 المحافظات 

18 11 15 9 57 36 35 22 27 17 8 5 160 100 

2 
الجهاز المركزي  

 لالحصاء 
7 13 2 3 8 14 25 46 10 17 4 7 56 100 
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3 
الجهاز المركزي  

للتقييس والسيطرة  
 النوعية 

- - 2 33 1 17 3 50 - - - - 6 100 

4 
المركز الوطني للتطوير  

االداري وتقنية  
 المعلومات 

4 11 6 16 9 24 11 30 6 16 1 3 37 100 

 100 259 5 13 17 43 28 74 29 75 10 25 11 29 المجموع   

 

 المصدر : اقسا  ادارة الموارد البشرية في تش ي ت الوزارة 

 عدد واحد *بضمن ا  .باحث سياسي

 عدد واحد **بضمن ا باحث سياسي

 

 

 

 

 

 

 (  2  ل رقم                                                           

 عدد الباحثيل في تش ي ت الوزارة حسد العنوان الو يفي 
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 : المنجزةوالدراسات البحوث  -ت

التااي تاام انجازهااا ماال قباال الباااحثيل فااي تشاا ي ت الااوزارة والدراسااات اجمااالي عاادد البحااوث  بلااع

، ا  لاااوح  ان عااادد البحاااوث  (3رقااام  والشااا ل ( بحاااث ودراساااة وهماااا موضاااب فاااي الجااادول 289 

علااا  انجااااز للبحاااوث والدراساااات وا  2014الااا   2012والدراساااات زادت بشااا ل ملحاااو  مااال العاااا  

رتفاع ااا فااي هاامح االعااوا  وانخفاضاا ا فيمااا ، ل اال لاام نجااد مباارر ال2013هااان فااي العااا   (49والبااالع  

انااي يم اال تنساايد موضااوع  باالضااافةبعااد ممااا ياادل علاا  عااد  وجااود سياسااة واضااحة للبحااث العلمااي .

انخفااا  عاادد البحااوث والدراسااات فااي وزارة التخطاايط الاا  ان بعااا المااو فيل اليسااتطيعون اعااداد 

وان تااام اعاااداد بحاااوث نسااابة هبياارة فااي دوائااار ماااارت امتصاصااات م وهااام  يعملاااونهاااون م البحااوث 

 ودراسات مل قبل م سوم لل ت ون بالرصانة والعمد المطلوبيل.

يوجااد نقاال فااي بيانااات قطاااع التقياايش والساايطرة النوعيااة ،ا  هاناا  هنااا   هااما مااع التنويااي انااي

 بحوث ودراسات مسجلة في ادلة الم تبة ل ن ا لم تحدد سنة اعدادها .

 

 

 

 

 

 

 ( 3دول رقم   ج

نجزة عدد البحوث وال  (  2018- 2003  في تش ي ت الوزارة للفترة مل دراسات الم 

 

 والدراساتعدد البحوث  السنة ت

1 2003 - 

2 2004 5 

3 2005 5 

4 2006 9 

5 2007 6 

6 2008 13 

7 2009 18 

8 2010 12 

9 2011 21 

10 2012 48 

11 2013 49 

12 2014 45 

13 2015 16 

14 2016 19 

15 2017 15 
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16 2018 4 

 بحوث لم تحدد سنة االعداد 4+   

 289 المجموع  

 

  دليل التوصيات والبحوث المعد مل قبل فريد مل ج ازئ ومرهز ودوائر وزارة التخطيط  -المصدر :

 ( 2015-2003للفترة مل  

  2016في م تبة مقر وزارة التخطيط للفترة مل  حسد القطاعات ادلة البحوث والدراسات  -

 (   1/10/2018ولياية 

 

 

 

 

 

 البحوث والدراسات حسد القطاعات:  -ث

( ان اهثاار ماال نصااث البحااوث والدراسااات المنجاازة ماال 4رقاام   والشاا ل ن حاا  ماال الجاادول

قبااال البااااحثيل فاااي تشااا ي ت الاااوزارة ترهااازت فاااي الجاناااد االقتصاااادئ والتنمياااة البشااارية ا  

%( لقطااااع التنمياااة البشااارية والدراساااات 18% ( للقطااااع االقتصاااادئ و 25   نسااابت ابليااا  

ماااع ،طااايط عمااال وزارة التخ السااا انية علااا  التاااوالي ،وهاااما مف ااار جياااد ينساااجم ماااع طبيعاااة

م حظااة ان الباااحثيل فااي اعااداد البحااوث والدراسااات االقتصااادية والتنميااة البشاارية هاام ماال 

مختلاااث تشااا ي ت الاااوزارة ا  ان البااااحثيل لااادي م الحرياااة فاااي امتياااار العنااااويل البحثياااة بماااا 

يتناساااد ماااع امتصاصاااات م او ماااع امتصااااي الااادائرة التاااي يعملاااون في اااا بماااا يخاااد  حاجاااة 

 %( 17-1الوزارة وتوج ات ا ، اما باقي القطاعات فتراوح  مابيل  

 

 

123456789101112131415

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
559613181221

4849451619154

(3)شكل رقم 
عدد البحوث والدراسات المعدة من قبل الباحثين في تشكيالت الوزارة 

(2018-2003)للفترة من 

2003السنة  -عدد البحوث والدراسات 
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 ( 4جدول رقم  

 حسد القطاعات نجزة الم لبحوث والدراسات عدد ا

االهمية النسبية   عدد البحوث والدراسات القطاعات  ت

 )%  

 25 73 االقتصاد ال لي 1

 10 29 الزراعي والموارد المائية  2

 6 17 والمعادن الصناعي  3

 1 4 النقل والمواص ت 4

 5 7 التشييد والخدمات 5

 18 52 التنمية البشرية واالجتماعية والس اني  6

 17 48 التنمية الم انية والبيئة المستدامة  7

 7 21 التطوير االدارئ وتقنية المعلومات 8

 12 * 34 التقييش والسيطرة النوعية  9

 1 4 امرى 10

 100 289 المجموع  
 ( 2015-2003دليل التوصيات والبحوث المعد مل قبل فريد مل ج ازئ ومرهز ودوائر وزارة التخطيط للفترة مل   -المصدر:  

 ( 2018/ 1/10ولياية   2016في م تبة مقر وزارة التخطيط للفترة مل    حسد القطاعات ادلة البحوث والدراسات -
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 لباحثيل مل غير العناويل البحثية : ا  -ت 

%( مل الباحثيل الميل اعدوا البحوث والدراسات 48( ان  5لوح  مل الجدول والش ل رقم  

ويم ل  %( مل اجمالي عدد العامليل في الوزارة  3ائ مايعادل  اليحملون العناويل البحثية 

ا  بلي  نسبة  م حظة  لأ بش ل هبير في الج از المرهزئ للتقييش والسيطرة النوعية 

فقط مل الباحثيل الميل  %(  46 نسبة ، هما وجد ب ن %( و لأ لطبيعة عملي الفني 100 

( باحث قد ساهموا باعداد  271يحملون العناويل البحثية مل اجمالي العناويل البحثية البالع  

ل ل لم يساهموا في اعداد الدراسات والبحوث والنسبة المتبقية من م رغم عناوين م البحثية 

 .مع م حظة ت رار الباحثيل في القطاعات المختلفة ، البحوث 

 

 

 ( 5جدول رقم   

 الباحثيل مل العناويل البحثية وغير البحثية 

 

 القطاع  ت

عدد الباحثيل مل  

  العناويل البحثية

 1 ) 

عدد الباحثيل مل  

غير العناويل  

 ( 2 البحثية

اجمالي عدد  

= 3 الباحثيل 

1+2) 

االهمية النسبية  

)%   4=2/3 ) 

 13 39 5 34 االقتصاد ال لي  1

 44 18 8 10 الزراعي والموارد المائية 2

24%

10%

6%
1%

5%

17%

17%

7%
12%

1%

(4)شكل رقم 
عدد الدراسات والبحوث المنجزة حسب القطاعات

االقتصاد الكلي الزراعي والموارد المائية

الصناعي والمعادن النقل والمواصالت

التشييد والخدمات التنمية البشرية واالجتماعية والسكاني

التنمية المكانية والبيئة المستدامة التطوير االداري وتقنية المعلومات

التقييس والسيطرة النوعية اخرى
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 54 26 14 12 الصناعي والمعادن  3

 50 2 1 1 النقل والمواص ت  4

 50 10 5 5 التشييد والخدمات 5

 29 28 8 20 التنمية البشرية واالجتماعية والس اني 6

 65 28 11 17 التنمية الم انية والبيئة المستدامة 7

 39 41 16 25 التطوير االدارئ وتقنية المعلومات 8

 100 47 47 - التقييش والسيطرة النوعية 9

 33 3 1 2 امرى  10

 48 239 115 124 المجموع 

 

دليل التوصيات والبحوث المعد مل قبل فريد مل ج ازئ ومرهز ودوائر وزارة التخطيط    - المصدر:

 ( 2015-2003للفترة مل  

 

 

 
 

 

 

 البحوث والدراسات المنجزة حسد الباحث وفريد العمل :  -ح

( ان البحااوث والدراسااات التااي تاام اعاادادها بشاا ل منفاارد هاناا  6رقاام  والشاا ل ن حاا  ماال الجاادول 

ومااال هناااا يبااادو ان التوجاااي نحاااو اعاااداد البحاااوث والدراساااات الفردياااة هاااو التوجاااي %( 71بنسااابة  

التعاارم ماال  لم اا  السااائد ونعتقااد ان هااما النااوع لااي ايجابيااات هثياارة من ااا التطااوير الااماتي للباااحثيل وي  

حاجااة الاا  فاارق عماال العلاا  االم انااات الفرديااة وتفااادئ تضااميل اسااماف دون مساااهمات ول اال يبقاا  

الاا  ج ااد اسااتثنائي يصااعد لباحااث  البحااوث والدراسااات تتعلااد بمشاااهل تحتااات ونوماصااة عناادما ت اا

 بمفردح ان يقو  بجمع بياناتي وتحليل ا او يتعلد بمش لة او موضوع ب هثر مل امتصاي .

 

 ( 6جدول رقم   

 فريد عمل و المنجزة حسد الباحثعدد البحوث والدراسات 

5814
1581116

47

1
13

44
545050

29

65

39

100

33

(5)شكل رقم 
اعدد الباحثين من غير العناوين البحثية

عدد الباحثين من غير العناوين البحثية )%(االهمية النسبية 
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 االهمية النسبية )%(  والدراسات عدد البحوث  نوع البحث او الدراسة ت 
 71 205 العمل بش ل منفرد  1

 29 84 العمل ضمل فريد عمل 2

 100 289 المجموع 

-2003دليل التوصيات والبحوث المعد مل قبل فريد مل ج ازئ ومرهز ودوائر وزارة التخطيط للفترة مل   -المصدر: 

2015) 

 (1/10/2018ولياية   2016في م تبة مقر وزارة التخطيط للفترة مل   حسد القطاعات ادلة البحوث والدراسات -

 

 

 
 

 تقييم البحوث والدراسات : -خ 

 

( 33وهاااملأ ان   2015علااا  الااارغم ان البياناااات الخاصاااة بتقيااايم البحاااوث والدراساااات هانااا  لياياااة 

ماال  ا، باالضااافة الاا  بحثاايل لاام يااتم تقيم ماا آنااما بحااث ودراسااة باادون تقياايم لعااد  وجااود لجااان تقياايم 

( ان 7ماال قباال ج ااات اماارى ، اال اننااا نجااد فااي الجاادول رقاام   ام ماايتاام تقيباال قباال لجااان الااوزارة 

%( ماال 51نساابة التقييمااات لباااقي البحااوث والدراسااات هاناا  جياادة الاا  حااد مااا حيااث هاناا  نساابة  

%( حصاال  علاا  تقياايم جيدجاادا  وهااما مف اار 21و  جيااد البحااوث والدراسااات قااد حصاال  علاا  تقياايم

نوا ماااوفقيل فاااي اعاااداد البحاااوث والدراساااات جياااد يم ااال مااال م لاااي ان نساااتخلل ان البااااحثيل هاااا

 ويتبعون المن ل العلمي .

 

 ( 7جدول رقم   

 التخطيط وزارة فيالبحوث والدراسات  تقييم

عدد البحوث   قييم الت ت 

 والدراسات 

 االهمية النسبية  %( 

 1 3 آمتياز  1

 21 49 جيدجدا   2

 51 119 جيد 3

)%(االهمية النسبية عدد البحوث والدراسات

205

71

84

29

(6)شكل رقم 
عدد البحوث والدراسات المنجزة حسب الباحث وفريق عمل

العمل بشكل منفرد العمل ضمن فريق عمل
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 7 17 متوسط  4

 6 14 مقبول  5

 14 33 تقييمبدون  6

 100 235 المجموع  

 

-2003دليل التوصيات والبحوث المعد مل قبل فريد مل ج ازئ ومرهز ودوائر وزارة التخطيط للفترة مل   -المصدر: 

2015) 

 

 

 

 :( 2017-2015للفترة مل  نسد انجاز البحوث والدراسات في وزارة التخطيط  -د

 

( انااي علاا  الاارغم ماال تضااميل البحااوث والدراسااات ضاامل الخطااط 8ن حاا  ماال ماا ل الجاادول رقاام  

ومااا ل الساانوية لتشااا ي ت الاااوزارة اال ان هناااا  تفااااوت فاااي نساااد االنجااااز بااايل تشااا ي ت الاااوزارة 

-2015ة ماا ل الفتاار%( 66 -%52تراوحاا  نسااد االنجاااز مااابيل  ا  الورقااة البحثيااة فتاارة عينااة 

االنحاارام فااي نسااد االنجااازهثيرة من ااا يعااود الاا  عااد  متابعااة الباااحثيل فااي اعااداد   واساابا  (2017

البحاااوث والدراساااات مااال قبااال االدارة العلياااا لااابعا التشااا ي ت باالضاااافة الااا  عاااد  اهتاااراث بعاااا 

هميااة البحااث العلمااي وتاادوير بعااا البحااوث والدراسااات الاا  ساانوات الحقااة او بساابد قلااة أل العااامليل

وماااات الم تبياااة  ات الع قاااة باااالبحوث والدراساااات المختاااارة او عاااد  اساااتجابة بعاااا البيانااات والمعل

، ماااع م حظاااة ان هناااا  بعاااا البحاااوث تااام ات او الج اااات فاااي تقاااديم المسااااعدة للبااااحثيل رالاااوزا

 انجازها بدون التخطيط ل ا وهي اما ت ون مارت الخطة او تعود لسنوات سابقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8جدول رقم )

 (  2017 - 2015نسب االنجاز للبحوث والدراسات في تشكيالت وزارة التخطيط للفترة من )

 

 (2018-2015الخطط السنوية لتشكيالت وزارة التخطيط للفترة من ) -المصدر: 

 (2017 -2015تقارير االنجازات لتشكيالت وزارة التخطيط للفترة من )  -

 المالحظات

 ث والدراسات في خطة الجهاز المركزي لالحصاء* لم يتم تضمين البحو

 2016**  بحث واحد مدور من عام 

المنفذالمخطط
نسبة 

التنفيذ

المخط

ط
المنفذ

نسبة 

التنفيذ
المنفذالمخطط

نسبة 

التنفيذ
المنفذالمخطط

نسبة 

التنفيذ

1
مكتب السيد الوزير واالقسام 

المرتبطة به
---1--**3267***1--

2
االدارة التنفيذية الستراتيجية 

التخفيف من الفقر
-2-2150-2----

--19178914107118168917دائرة السياسات االقتصادية والمالية3

4
دائرة التنمية البشرية والدراسات 

السكانية
6915098891210835--

--77****1327208602440884753دائرة التنمية االقليمية والمحلية5

--6*****--15149312*20630دائرة تخطيط القطاعات6

--6467425052401دائرة البرامج االستثمارية الحكومية7

-1-1550011100دائرة التعاون الدولي8
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 2016*** بحث مدور من عام 

   2017بحوث مدور من عام  6و 2016****بحث واحد مدور من عام 

 2017من عام  ة  بحوث مدور5*****

 2016******بحث واحد مدور من عام 

 2017من عام   ة مدور بحوث   4 ******* 

 

 

 

 :  للبحوث والدراسات المنجزة  علميالمستوى ال: المحور الثاني  -3

( بحاااث ودراساااة تااام امتياااار عيناااة مقااادارها 289لااادى مراجعتناااا للبحاااوث المنجااازة والباااالع عاااددها  

الو يفيااة هافااة  %( والتااي  اامل  جميااع القطاعااات المشااار الي ااا فااي المحااور االول وللعناااويل10 

 :وتم م حظة اآلتي

%( من اااا هانااا  ل اااا ع قاااة 71فيماااا يتعلاااد بعنااااويل البحاااوث والدراساااات وجااادنا ان   -أ

مبا اارة بالمشاااهل التااي يعاااني من ااا االقتصاااد العراقااي وتخااد  بشاا ل هبياار االحتياجااات 

%( ماال عناااويل البحااوث هااي فقااط معرفااة 29العااداد الخطااط التنمويااة والمسااتدامة و  

 والتمش بش ل جوهرئ ائ مش لة تعاني من ا القطاعات المختلفة   .  نظرية(  ف رية

%( من اااا لااام تتباااع 25 ل العلماااي للبحاااوث والدراساااات لاااوح  ان  نوفيماااا يتعلاااد باااالم - 

ب ااا ،علمااا  ان ااا  اامل  بحااوث اعاادت ماال  من جيااة البحااث العلمااي وهااي نساابة اليساات ان

قبال باااحثيل بعناوان باحااث اقااد  فماا فااوق وهاي معتماادة ماال قبال لجااان تقيايم ، وهااملأ علاا  

الاارغم ماال ان بعااا البحااوث قااد تاام تحلياال بيانات ااا ماال قباال الباااحثيل بشاا ل جيااد الاا  حااد 

ف اارة  مااا ول اال لاام يااتم اسااتثمارها بشاا ل علمااي ودقيااد لعااد  وجااود مشاا لة او فرضااية او

 واضحة للمعالجة يتم مناقشت ا .

فيماااا يخااال البياناااات المساااتخدمة فاااي البحاااوث والدراساااات لاااوح  ان اغلاااد البحاااوث  -ت

مثااال بياناااات  ديثاااة ومااال مصاااادر علمياااة موباااوق بي ااااوالدراساااات اساااتخدم  بياناااات ح

 .الج از المرهزئ ل حصاف والنشرات واالحصافات الدولية 

%( من ااا هاناا  62والدراسااات وجاادنا مااا يقااار   امااا فيمااا يتعلااد بتوصاايات البحااوث  -ث

االساااتفادة من اااا وتطبيق اااا والقسااام االمااار مااال هااامح  ويم ااالمنطقياااة وقابلاااة للتطبياااد 

البحااوث والدراسااات تيلااد علي ااا العموميااة فااي توصاايات ا رغاام ان مجماال هاامح التوصاايات 

 طار الزمني للتنفيم .ألتفتقر ال  تحديد الج ة المسفولة عل التنفيم وا

فااي البحااوث والدراسااات  من ااا المعتمااد  اااالمصااادر العلميااة الحظنااا رغاام تنوع بخصااوي -ت 

لاام  لمواقااع االل ترونيااة االانااي المنجاازة وحدابااة قساام من ااا واالعتماااد علاا  مااامتوفر فااي ا

يااتم االعتماااد علاا  مصااادر اجنبيااة والتااي فااي اليالااد ت ااون في ااا المعلومااات احاادث اهثاار 

 .المصادر العربية  مل
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 :بيئة العمل البحثي  المحورالثالث -4

راف اغلااد الباااحثيل في ااا وجاادنا افتقااار بيئااة آماال ماا ل عملنااا هباحااث فااي وزارة التخطاايط وماال ماا ل 

 العمل البحثي ال  مايلي :

 همية البحث العلمي .ألثيل وبعا تش ي ت وزارة التخطيط عد  اهتراث بعا الباح -أ

تاااوفير القرطاساااية واج ااازة االستنسااااخ باالضاااافة الااا  ضاااعث الااادعم اللوجساااتي ومن اااا  - 

ياافدئ الاا  صااعوبة وصااول الباااحثيل الاا  المناااطد التااي تمثاال مجتمااع ممااا وسااائط النقاال 

 الدراسة .

ضااعث اسااتجابة بعااا الااوزارات مااع الباااحثيل للحصااول علاا  المف اارات االحصااائية  ات  -ت

 البحث العلمي . ألهميةالع قة بمواضيع البحث العلمي او عد  اهتراث اغلب ا 

الاا  عااد  التاازا  او  عااد  وجااود ج ااة او فريااد لمتابعااة تنفياام توصاايات البحااوث باالضااافة -ث

 اعتماد التوصيات التي تتوصل الي ا البحوث والدراسات مل قبل الج ات  ات الع قة.

عااداد البحااوث والدراسااات ماصااة  ات المسااتوى المتقااد   ماال هتااد  اا ر ألضااعث الحااافز  -ت 

وم افاا ت وعااد  ربط ااا بشاا ل جاادئ وملااز  بموضااوع االيفاااد والترقيااة او هنقاااط ل ااا وزن 

واحاادة ضاامل  نقطااةحيااث ان ااا حاليااا  تعطاا  ي اسااتمارة تقياايم اداف العااامليل فااهبيااراو مميااز 

 استمارة تقييم اداف العامليل . نقاط

االنترنياا  فااي القساام الواحااد  نقطااة واحاادة( والتااي يم اال محدوديااة الوصااول الاا  ماادمات  -ح 

ماال م ل ااا الباحااث الحصااول علاا  البيانااات والمعلومااات ال زمااة للبحااث العلمااي ، الساايما 

 .واني يوجد اهثر مل باحث دامل القسم الواحد 

فااي اليرفااة الواحاادة ممااا  ( مو ااث10-8يصاال الاا   ا  وماان م الباااحثيل  اهتظااا  المااو فيل -خ 

 عداد البحوث والدراسات .أليفبر بش ل سلبي عل  وجود بيئة عمل م ئمة للباحثيل 

داعماااة للبحاااث العلماااي تسااااعد علااا  التحليااال جااااهزة ال ترونياااة  تطبيقااااتعاااد  وجاااود  -د

 واالستنتات .

 عد  وجود لجان تقييم متخصصة للبحوث مما يفبر عل  نتائل التقييم . - 
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تعاااني ماال اآلتااي  ماا ل زيارتنااا لم تبااة مقاار الااوزارة واللقاااف مااع المعنياايل  وجاادنا ان ااا ماال -ر 

: 

والجديااد  2014قلااة المصااادر العلميااة وعااد  حاادابت ا ا  ان اماار ساانة لشااراف ال تااد  -اوال  

علاا  فقااط ماال ماا ل االهااداف ،علمااا  انااي توجااد موازنااة لشااراف ال تااد اال ان ااا تصاارم 

 .زارةابوا  امرى تحتاج ا الو

تاام التوقااث باال ااترا  بشااراف المجاا ت العلميااة ماال الجامعااات  العراقيااة مناام عااا   -بانيااا  

2016 . 

تلااث بعااا المصااادر العلميااة ماال هتااد ومجاا ت وبحااوث علميااة بساابد ترتيب ااا  -بالثااا  

 بطريقة غير علمية تحاف  علي ا لصير المساحة المخصصة للم تبة .

ان العاادد المثباا  فااي سااجل الزائااريل فااي م تبااة مقاار وزارة التخطاايط الااميل زاروا   -رابعااا  

الم تبااة ماال العااامليل فااي تشاا ي ت الااوزارة او ماال مارج ااا سااواف لياار  المطالعااة او 

( زائاار، علمااا  انااي يوجااد عاادد هبياار ماال الزائااريل 1304االسااتعارة او باارافة  مااة هااو    

مافهم ضاامل هااما السااجل وهمااا موضااب فااي الجاادول الااداملييل والخااارجييل لاام يسااجلوا اساا

 ( .9رقم  

 

 

 

 

 

 ( 9جدول رقم   

 (  2018 -2016نسبة للزائريل ال  م تبة مقر وزارة التخطيطللفترة مل  

  %(  المجموع  نوع الزائر  السنة

 % مارجي  % داملي

2016 241 61 156 39 397 100 

2017 233 49 237 51 470 100 

2018 208 48 229 52 437 100 

 100 1304 48 622 52 682 المجموع 

 

 ( 17/10/2018ولياية 2016خطيط للفترة مل  الزائريل في م تبة مقر وزارة التالمصدر : سجل 
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 المحور الرابع : االستنتاجات والتوصيات :  -5

 االستنتاجات :  -أ

ضااعث آليااة التوبيااد للبحااوث والدراسااات سااواف لاادى م تبااة مقاار وزارة التخطاايط او  -أ

الااادوائر المختصاااة مااال حياااث العااادد والتقااادير والسااانة التاااي تااام اعاااداد البحاااوث 

فااي هاااما  باالضاااافة الاا  ضااعث التوبياااد اآلل تروناايوالدراسااات او اسااماف الباااحثيل 

 لبحوث .مما يفدئ ال  ضياع ج ود الباحثيل في اعداد ا المجال

علاا  وجااود فجااوة فااي ال ي اال الااو يفي للباااحثيل فااي تشاا ي ت الااوزارة والاامئ ياافبر  - 

 مستوى ال فافة البحثية ومستقبل البحث العلمي في ا .

اناااد االقتصاااادئ والتنمياااة ترهااازت اهثااار مااال نصاااث البحاااوث والدراساااات فاااي الج -ت

 البشااارية وانخفضااا  فاااي قطاعاااات امااارى التقااال عن اااا اهمياااة مثااال قطااااع  النقااال

 والمواص ت والتشييد والخدمات والصناعة والمعادن .. ال ( .

فاااي تشااا ي ت الاااوزارة مقارناااة مااال العنااااويل البحثياااة تااادني نسااابة اعاااداد البااااحثيل  -ث

 2018فااي عااا  %( 7.6   ا  وجااد ان اااب جمااالي عاادد العااامليل فااي وزارة التخطاايط 

 .2021%( في عا  7وانخفض  ال   

الاااميل يقوماااون باعاااداد  العنااااويل االمااارى غيرالبحثياااةنسااابة البااااحثيل مااال   ااا ل  -ت 

%( ماال 3ائ بمااا يعااادل  %( ماال اجمااالي اعااداد الباااحثيل 48البحااوث والدراسااات  

 اجمالي عدد العامليل .

البحاااوث والدراساااات ، مماااا  التقاااو  باعاااداد%( مااال العنااااويل البحثياااة 54ان  لاااوح   -ح 

 يشير ال  انخفا  مستوى البحث العلمي في الوزارة .

 %( .71المنجزة التي تم اعدادها بش ل منفرد   البحوث والدراساتبلي   -خ 

 %( مااال البحاااوث والدراساااات المنجااازة قاااد حصااال  علااا  تقيااايم جياااد51 تبااايل ان  -د

%( 13ياااز  %( حصاال  علاا  تقياايم أمت1%( حصاال  علاا  تقياايم جيدجاادا  و  21و 

 %( بحوث بدون تقييم .14مل البحوث حصل  عل  تقييمات متدنية و 

عناوين ااااا البحثيااااة ل ااااا ع قااااة مبا اااارة  %( ماااال البحااااوث المنجاااازة71هاناااا    - 

 ر يعاني من ا االقتصاد العراقي عداد مطة التنمية وتخد  بش ل هبيب حتياجات ا

من جياااة البحاااث العلماااي مااال %( مااال البحاااوث والدراساااات لااام تتباااع 25 وجاااد ان  -ر 

 . وفرضية واهدام واهمية  مش لة

رغاام اغلااد البحااوث والدراسااات اسااتخدم  بيانااات ماال مصااادر علميااة موبااوق ب ااا  -ز 

 .محدودية المصادر العلمية 
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 اغلد البحوث والدراسات المنجزة لم تعتمد مصادر اجنبية .-ر 

 %( مل البحوث والدراسات توصيات ا منطقية وقابلة للتطبيد.62ان   وجد -ش             

عااد  وجااود مطااة وسياسااة العااداد البحااوث والدراسااات هااملأ نظااا  لمتابعااة االنجاااز،  -ي

 %( .66حيث أقص  نسبة بلي ا انجاز البحوث والدراسات هي  

ان بيئاااة العمااال البحثياااة لااام ت ااال مشاااجعة وداعماااة بشااا ل هبيااار العاااداد البحاااوث  -  

المسااتلزمات الماديااة او الحااوافز ال زمااة والداعمااة فبمااا يتعلااد بتااوفير والدراسااات سااواف 

 للتطوير والتشجيع عل  البحث العلمي .

 لتوصيات :ا - 

 التوصل اليي مل استنتاجات تقترح همح الورقة البحثية التوصيات ادناح وهنا ي تي :   مل م ل ماتم

 

اقااار  الااا  الشااا ل  ياعاااادة النظااار ب تجااااح ال ي ااال الاااو يفي للعنااااويل البحثياااة بماااا يجعلااا -أ

 ال رمي بما يسمب تبادل الخبرة واال رام .

نااي يعناا  بالبحااث نقتاارح اسااتحداث تشاا يل بمسااتوى   ااعبة او قساام ( وياارتبط بالوهياال الف - 

العلمااي لرساام سياسااات البحااث العلمااي وبمااا يلبااي متطلبااات عمليااة التنميااة والتطااوير ، 

ج ااود الباااحثيل فااي  لعااد  ضااياع توليااي م مااة توبيااد البحااوث والدراسااات الاا  باالضااافة

 اعداد البحوث والترهيز عل  التوبيد اآلل تروني .

العناااويل البحثيااة وطريقااة اعاادادها ومتابعااة تنفياامها قتااراح وضااع آليااة محااددة وضااوابط ال -ت

. 

 الزا  العامليل مل العناويل البحثية باعداد البحوث والدراسات . -ث

تنظاايم ورش عماال ماصااة  تعزيااز قاادرات الباااحثيل العلميااة فااي وزارة التخطاايط ماال ماا ل -ت 

 بمن جية البحث العلمي وماصة للعناويل باحث اقد  فما دون .

اعااادة النظاار باتجاااح زيااادة عاادد العلمااي ماال ماا ل ربطااي بالترقيااة وااليفاااد وتشااجيع البحااث  -ح 

 في استمارة تقييم اداف العامليل ومنحي نقاط أهثر . النقاط  

 .والتي تحمل تقييم جيدجدا  فما فوق  ت ريم الباحثيل للبحوث المقيمةتفعيل  -خ 

حاااوافز الداعماااة العمااال البحثاااي ساااواف بتاااوفير المساااتلزمات المادياااة او ال بيئاااة تحسااايل -د

 والدراسات .لتم يل الباحثيل في وزارة التخطيط مل اعداد البحوث 

تااوفير وسااائل االتصااال المعرفااي واالل ترونااي والتواصاال مااع الجامعااات واال ااترا  فااي  - 

 المفتمرات المحلية والدولية .

 تشجيع البحث العلمي المشتر  الداملي والتعاون العلمي مع الجامعات والعالم . -ر 

بماااا يضااامل التقيااايم التخصصاااي تقيااايم البحاااوث والدراساااات اعاااادة النظااار بتشااا يل لجاااان  -ز 

 .والموضوعي للبحوث والدراسات  

تزويااد م تبااة مقاار وزارة التخطاايط بالمصااادر العلميااة الحديثااة   ورقيااة وال ترونيااة ( ماال  -ر

 م ل تخصيل مبلع ضمل موازنة الوزارة لشرافها . 

 لعلمية التي تقيم ا الجامعات والمفسسات .دعم أقامة وتنظيم المفتمرات ا  -ش
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 المصادر :  -6

دليل التوصيات والبحوث المعد مل قبل فريد مل ج ازئ ومرهز ودوائر وزارة التخطيط للفترة مل  -أ

 2003-2015) . 

 الخطط السنوية لتش ي ت وزارة التخطيط . - 

 تقارير االنجازات لتش ي ت وزارة التخطيط . -ت

 .  في م تبة مقر وزارة التخطيط حسد القطاعات البحوث والدراساتادلة  -ث

 البيانات والمعلومات مل اقسا  ادارة الموارد البشرية في تش ي ت وزارة التخطيط . -ت 

 سجل الزائريل في م تبة مقر وزارة التخطيط .  -ح 

 

 


